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UVOD 

 

Parcele 14/6, 8/3, 7/3, 6/3, 11/4, k.o. Gorenja vas, na katerih je predvidena izgradnja 

proizvodno poslovnega objekta, ležijo na območju registrirane enote kulturne dediščine 

(EŠD), ki je v Registru nepremične kulturne dediščine vpisana kot Ivančna Gorica - 

Arheološko najdišče Ivančna Gorica (EŠD 192) in je varovana z varstvenim režimom za 

arheološko dediščino.  

V skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, ki jih je lastniku zemljišča Ignacu Cuglju izdal Zavod 

za varstvo kulturne dediščine Slovenije (št.: 1202/2008-MP, dodatek z dne 1.12.2009), je za 

predvideni poseg potrebno izvesti dodatne predhodne arheološke raziskave. 

Izvedbo predhodnih arheoloških raziskav je lastnik zemljišča naročil pri podjetju Arhej d.o.o. 

na podlagi Ponudbe za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav na lokaciji v Ivančni Gorici, 

na  parc. št. 14/6, 8/3, 7/3, 11/4, vse k.o. Gorenja vas (št. 080/2009).  

Raziskavo je odobrilo MK RS s kulturnovarstvenim soglasjem za raziskavo in odstranitev 

arheološke dediščine št. 62240-479/2009/4, z dne 26.1.2010. 

Terenska dela je dne 22.2.2010 opravila 5-članska strokovna ekipa pod vodstvom Saša 

Porente in Matjaža Novšaka. Uporabljena delovna metodologija je bila smiselno izpeljana iz 

metodologije, ki jo je za projekt izgradnje avtocest oblikoval in sprejel SAAS1

 

 (Grosman, 

Novaković 1994), pri čemer so bili upoštevani tudi drugi normativi arheološke stroke 

(Novaković et al. 2007; Zakon o varstvu kulturne dediščine - Uradni list RS 16/2008) ter t.i. 

"primeri dobre prakse". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Skupina za arheologijo na avtocestah Slovenije. 
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GEOGRAFSKI IN ZGODOVINSKI ORIS OKOLICE IVANČNE GORICE 

 

Naselje Ivančna Gorica  (326 m n.m.v.) leži v ravnici ob glavni prometni in železniški 

povezavi med Ljubljano in Novim mestom. V kraju se z juga priključi stranska cesta iz 

zgornje doline reke Krke. Področje Ivančne Gorice leži na značilnem dolenjskem kraškem 

svetu (Dolenjsko podolje), ki ga napajata Stiški potok in vodnata Višnjica, katerih meandrasti 

strugi sta v precej drugačnih legah od današnjih in sta precej vplivali na oblikovanje reliefa 

območja Ivančne Gorice. Okolico Ivančne Gorice obkrožajo tudi nizki zaobljeni griči, kjer je 

rodovitna prst nudila ugodne možnosti za poljedelstvo in živinorejo, zato je bila precej gosto 

naseljena skozi zgodovinska obdobja. 

Ivančna Gorica in njena bližnja okolica je izredno bogata v smislu arheološke zapuščine. Iz 

obdobja prazgodovine posebej izstopa mogočno gradišče in njemu pripadajoča gomilna 

nekropola na Viru pri Stični (Gabrovec 1994, Gabrovec et al. 2006). V neposredni bližini 

obravnavanega območja so bila v sklopu avtocestnega projekta opravljena arheološka 

izkopavanja z odkritji ostankov iz prazgodovine, rimskega obdobja in novega veka (Svoljšak 

et al. 2008). Prav tako so bili leta 2009 v neposredni bližini obravnavanega območja odkriti 

ostanki iz obdobja prazgodovine in rimske dobe (Plestenjak 2009). V okolici se nahaja še več 

mikrolokacij s sledovi prazgodovinske poselitve, ki pa še niso bile natančneje raziskane in 

opredeljene. Iz rimskega časa ima Ivančna Gorica in njena okolica tudi precej ostankov 

(grobovi, cesta, miljniki, rimski naselbinski ostanki) in do zdaj še nelocirano obcestno postajo 

Acervo (ANSl 1975). V srednjem veku je bil v bližnji Stični  zgrajen cistercijanski samostan, 

ki je predstavljal duhovno, kulturno in gospodarsko središče bližnje in daljne okolice. 
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Slika 1: Lokacija arheoloških raziskav na zračnem posnetku iz 2007 

(http://www.geopedia.si/#T105_L410_F1238;8_s15_b2_vT) 
 

 

 
 

Slika 2: Karta predrimskih in rimskih najdišč v okolici Ivančne Gorice na Jožefinski vojaški karti, z modrim 
kvadratom je označeno območje raziskav (po Svoljšak et al. 2008, sl. 5). 
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METODOLOGIJA DELA IN NJEGOV POTEK 
 

Opis območja in delovni pogoji 

Parcele št. 14/6, 8/3, 7/3, 6/3, 11/4, k.o. Gorenja vas, ležijo v ravnici poraščeni s travniki na 

desni strani potoka Višnjica, ki teče okoli 25 metrov južneje od obravnavanih parcel. Parcele 

ležijo v nastajajoči poslovno obrtni coni Ivančna Gorica na južnem robu naselja Ivančna 

Gorica. Na severu so zamejene s cesto, ki je bila zgrajena za prevoz uparjalnika za JE Krško, 

na vzhodu s stanovanjski objekti, na zahodu pa z obsežnimi polji. Po pripovedovanju 

domačinov je skozi območje nekoč tekel tudi Stiški potok, ki se danes izliva v Višnjico 

nekoliko bolj zahodno od obravnavanega območja. 

Obravnavano območje ima obliko nepravilnega pravokotnika, z daljšo osjo v smeri vzhod - 

zahod. Najdaljša stranica ima dolžino 79 m, širino 68 m, površina vseh parcel skupaj pa znaša 

4071,65 m2. Projekt za izgradnjo predvideva poseg le na delu celotne površine parcel, zato 

smo se pri raziskavah omejili le na prostor, kjer naj bi stal objekt. Površina tega območja 

obsega  1463,93 m2

Čez območje, nekje na meji med parcelama 7/3 in 6/3, poteka kanalizacijska cev, katere 

stranico vkopa smo opazili v sondi 3. 

 s stranicami objekta 62,11 m v osi vzhod - zahod in 23,57 m v osi sever - 

jug. 

V času izvedbe del je bilo vreme spremenljivo. Dopoldne je bilo oblačno in je občasno rosilo, 

popoldan pa je bilo vremo oblačno. Temperatura je bila okoli 6o

Zgoraj navedena dejstva niso ovirala korektne izvedbe oziroma vplivala na veljavnost 

rezultatov pregledov. 

C. Tla so bila precej 

razmočena in prekrita z do 20 cm debelo snežno odejo. Na parcelah 7/3 in delno na 6/3 se 

nahaja travnik, na ostalih parcelah pa je bilo nasutje gramoza in jeklene gradbene 

konstrukcije. 

Predhodne arheološke raziskave so bile v letu 2009 že izvedene na južnem delu parcel 8/3 in 

7/3 s strojnim testnim jarkom (Nadbath, Lavrinc 2009) ter terenskim pregledom na celotnem 

območju (Nadbath, Lavrinc 2009). 

 

Delovni postopki 

1. Preučevanje stratigrafije območja 

- strojni izkop 8. sond (2,5 x 1,3 m) do geološke osnove. Sonde so sistematično razporejene 

tako, da smo z njimi pokrili celotno območje, ki je bilo predvideno za vrednotenje. Na parceli 

14/6 smo morali sonde rahlo premakniti iz predvidene linije, saj so bile tam v napoto jeklene 
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konstrukcije, ki se jih zaradi njihove velikosti in teže brez ustreznega stroja ne da premakniti. 

Ob izkopu je potekal makroskopski pregled izkopane zemljine (zbiranje in shranjevanje vseh 

najdb iz jam po prepoznavnih stratigrafskih enotah), dokumentiranje ugotovljene stratigrafije 

vsaj na dveh profilih sonde (opisna in fotografska dokumentacija). Narejen je bil tudi 

geodetski posnetek sond. 

 

Potek dela 

Najprej smo na podlagi že obstoječe zakoličbe (zakoličbo je opravil geodet na investitorjevo 

zahtevo) območja določili lego sond. Nato je bager (mali bager s široko nagibno žlico) odrinil 

snežno odejo na območju sond in tudi v neposredni bližini, da smo lahko nemoteno začeli z 

izkopom sond. Sonde  (označene kot S 1-8) so bile izkopane do oz. delno poglobljene v 

geološko osnovo. Vse sonde so bile izkopane v smeri sever - jug, bodisi zaradi narave terena 

bodisi zaradi težjega dostopa. Sonde smo zamaknili na rob predvidenih temeljev objekta, saj 

bi drugače preveč vplivali na statiko predvidenega objekta. Zaradi relativno velike globine 

sond smo kopali stopničasto. Dokumentirana sta bila dva profila sond - opisno, mersko in 

fotografsko. Dokumentirali smo tudi potek del. Po končanih delih so bile sonde zasute. 
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OPISI SOND 

 

Sonda 1 

Lega: Sonda leži na severozahodnem robu predvidenega objekta, na severu parcele 6/3. 

Območje je poraslo s travo. 

Mere: dolžina 2,3 m, širina 1,3 m, globina 2,1 m. 

V severnem profilu je bilo dokumentiranih 10 stratigrafskih enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,2 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 98%; peščenjakovi prodnički (1-

2 cm) 1%, oglje (do 1 cm) 1%; rahle konsistence 

SE 2 - podorničje (0,2 - 0,43 m); temno rjav glinen melj 96%; peščenjakovi prodnički (1-3 

cm) 3%; oglje (do 1 cm) 1%; rahle do drobljive konsistence 

SE 3 - aluvialni nanos (0,43 - 0,53 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 70%; drobljive konsistence 

SE 4 - rjavo rumen glinen melj 95% (0,53 - 0, 64 m); peščenjakovi prodnički (1-2 cm) 5%; 

zbita konsistenca; verjetno gre za aluvialni nanos 

SE 5 - aluvialni nanos (0,64 - 0,68 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 70%; drobljive konsistence 

SE 6 - svetlo rjava meljasta glina 94% (0,68 - 0,86 m); peščenjakovi prodnički (1-5 cm) 5%; 

oglje (do  1 cm) 1%; zbita konsistenca; verjetno gre za aluvialni nanos 

SE 7 - temno rjava meljasta glina 93% (0,86 - 1,47 m); peščenjakovi prodnički (1-5 cm) 5%; 

oglje (do 1 cm) 1%; lep (drobci) 1%; zbite konsistence; arheološki potencial 

SE 8 - aluvialni nanos (1,47 - 1,59 m); rjavkasto rumen meljast pesek 40%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 60%; drobljive konsistence 

SE 9 - rumenkasto rjava meljasta glina (1,59 - 2,06 m) 95,5%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 2%; 

peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 2%; oglje (drobci) 0,5%; zbite do mazave konsistence 

SE 10 - aluvialni nanos (2,06 - 2,1 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-6 cm) 70%; zbite do drobljive konsistence 

Opombe: Izrazito vodno odlaganje. SE 3 in 5 se v vzhodnem in zahodnem profilu združita na 

globini 45 cm. SE 8 se v vzhodnem in zahodnem profilu izklinja na globini 1,45 m, tam je 

meja med SE 7 in 9 težko prepoznavna. 
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Slika 3: Severni profil sonde 1 (foto: S. Porenta). 

 

 

Sonda 2 

Lega: Sonda leži na jugozahodnem robu predvidenega objekta, na sredini parcele 6/3. 

Območje je poraslo s travo. 

Mere: dolžina 2,6 m, širina 1,3 m, globina 1,5 m. 

V južnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,34 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 96%; peščenjakovi prodnički 

(1-2 cm) 3%, oglje (do 1 cm) 1%; rahle konsistence; fragmenta antične keramike (cca. 20 cm 

globine) 

SE 2 - podorničje (0,34 - 0,59 m); temno rjav glinen melj 95,5%; peščenjakovi prodnički (1-3 

cm) 3%; oglje (do 1 cm) 1%; lep (drobci) 0,5 %; rahle do drobljive konsistence; fragmenti 

prazgodovinske, antične in srednjeveške ali novoveške keramike 
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SE 3 - aluvialni nanos (0,59 - 0,73 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-5 cm) 70%; drobljive konsistence 

SE 4 - temno rjava meljasta glina 95,5% (0,73 - 1,14 m); Mn in Fe oksidi  (do 1 cm) 1% (bolj 

spodaj v plasti); peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 3%; oglje (drobci) 1%; lep (drobci) 0,5 %; 

zbite konsistence; arheološki potencial 

SE 5 - rumenkasto rjava meljasta glina (1,14 - 1,5 m) 97,5%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%; 

peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 1%; oglje (drobci) 0,5%; zbite do mazave konsistence 

Opombe: V SE 2 je nekaj sledov lepa (spodnji del plasti), lep tudi v zgornjih 8 cm SE 4. SE 3 

se v severovzhodnem vogalu sonde izgublja in ni več tako enotna (kot bi se mešala s SE 4). 

 

 
Slika 4: Južni profil sonde 2 (foto: S. Porenta). 

 

 

 

 

 

PN0001 

 PN0002, PN 0003, PN0004 
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Sonda 3 

Lega: Sonda leži na sredini parcele 7/3, med sondami 1, 2, 4 in 5. Območje je poraslo s travo. 

Mere: dolžina 2,6 m, širina 1,3 m, globina 2,15 m. 

V severnem profilu je bilo dokumentiranih 10 stratigrafskih enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,15 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 97%; peščenjakovi prodnički 

(1-2 cm) 2%, oglje (do 1 cm) 1%; rahle konsistence 

SE 2 - podorničje (0,15 - 0,37 m); temno rjav glinen melj 97%; peščenjakovi prodnički (1-2 

cm) 2%; oglje (do 1 cm) 1%; rahle do drobljive konsistence 

SE 3 - aluvialni nanos (0,37 - 0,40 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-3 cm) 70%; drobljive konsistence 

SE 4 - rumenkasto rjav glinast melj (0,4 - 0,5 m) 89%; peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 10%; 

oglje (do 1 cm) 1%; zbite konsistence; verjetno aluvialni nanos 

SE 5 - aluvialni nanos (0,50 - 0,54 m); rjavkasto rumen meljast pesek 40%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 60%; drobljive konsistence; izklini se na sredini profila 

SE 6 - svetlo rjava meljasta glina (0,54 - 0,73 m) 97%; peščenjakovi prodnički (1-2 cm) 2%; 

oglje (do 1 cm) 1%; zbite konsistence 

SE 7 - temno rjava meljasta glina 93,5% (0,73 - 1,13 m); peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 

5%; oglje (do 1 cm) 1%; lep (drobci) 0,5 %; zbite konsistence; arheološki potencial 

SE 8 - rumenkasto rjava meljasta glina (1,13 - 1,48 m) 94%; peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 

5%; oglje (do 1 cm) 1%; zbite do mazave konsistence 

SE 9 - aluvialni nanos (1,48 - 1,68 m); svetlo rumenkasto rjava peščena meljasta glina 83%; 

peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 15%; oglje (1 cm) 2%; morda nanos v strugi ali ob strugi 

SE 10 - aluvialni nanos (1,68 - 2,15 m); rjavkasto rumen meljast pesek 35%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 60%; Mn in Fe oksidi (1-3 cm) 5%; drobljive konsistence; morda del 

struge ali nanos v strugi; na južni strani sonde je plast debelejša (tu je že na globini 1,4 m) in 

rahlo pada proti severu 

Opombe: Na globini 0,9 m smo na zahodnem profilu sonde opazili vkop (njegov zahodni 

rob), ki domnevno pripada kanalizaciji, zato smo sondo umaknili 0,5 m zahodneje. SE 9 in 10 

verjetno pripadata stari strugi Višnjice ali Stiškega potoka. Peščenjakovi prodnički so močno 

prepereli. 
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Slika 5: Severni profil sonde 3 (foto: S. Porenta). 

 

 

Sonda 4 

Lega: Sonda leži na sredini obravnavanega območja in na sredini parcele 8/3. Območje je 

poraslo s travo. 

Mere: dolžina 2,4 m, širina 1,3 m, globina 1,55 m. 

V južnem profilu je bilo dokumentiranih 6 stratigrafskih enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,15 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 85%; peščenjakovi prodnički 

(1-2 cm) 3%, oglje (do 1 cm) 2%; apnenčevi lomljenci (3-7 cm) 10%; rahle konsistence; 

apnenčevi lomljenci so posledica nasipanja gramoza v neposredni bližini 

SE 2 - podorničje (0,15 - 0,25 m); temno rjav glinen melj 90%; peščenjakovi prodnički (1-3 

cm) 5%; oglje (do 1 cm) 2%; apnenčevi lomljenci (3-7 cm) 3%; rahle do drobljive 

konsistence; apnenčevi lomljenci so posledica nasipanja gramoza v neposredni bližini 

(nahajajo se v zgornjem delu plasti) 

SE 3 - aluvialni nanos (0,25 - 0,41 m); rjavkasto rumen meljast pesek 39%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 60%; oglje (do 1 cm) 1%; drobljive konsistence 
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SE 4 - rumenkasto rjava meljasta glina (0,41 - 0,54 m) 97%; peščenjakovi prodnički (1-2 cm) 

2%; oglje (do 1 cm) 1%; zbite konsistence 

SE 5 - temno rumenkasto rjava meljasta glina (0,54 - 0,83 m) 93,5% (0,73 - 1,13 m); 

peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 5%; oglje (do 1 cm) 1%; lep (drobci) 0,5 %; drobljive do 

zbite konsistence; arheološki potencial 

SE 6 - rumenkasto rjava meljasta glina (0,83 - 1,55 m) 97,5%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%; 

peščenjakovi prodnički (1-2 cm) 1%; zbite do mazave konsistence; v zgornjem delu je plast še 

bolj meljasta, potem pa počasi prehaja v bolj glineno (prehod je zvezen in ni ostre linije) 

 

 
Slika 6: Južni profil sonde 4 (foto: S. Porenta). 
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Sonda 5 

Lega: Sonda leži na sredini obravnavanega območja in na severu parcele 8/3. Območje je 

poraslo s travo. 

Mere: dolžina 2,3 m, širina 1,3 m, globina 1,85 m. 

V severnem profilu je bilo dokumentiranih 5 stratigrafskih enot: 

SE 1 - ruša (0 - 0,13 m); humozen temno sivo rjav glinen melj 94%; peščenjakovi prodnički 

(1-2 cm) 5%, oglje (do 1 cm) 1%; rahle konsistence 

SE 2 - aluvialni nanos (0,13 - 0,22 m); rjavkasto rumen meljast pesek 40%; peščenjakovi 

prodnički (1-3cm) 60%; drobljive konsistence 

SE 3 - temno rjava meljasta glina 95,5% (0,22 - 0,65 m); peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 

2%; oglje (do 1 cm) 2%; lep (drobci) 0,5 %; fragmenti prazgodovinske keramike in kremenov 

odbitek; zbite do drobljive konsistence; arheološki potencial 

SE 4 - rumenkasto rjava meljasta glina (0,65 - 1,7 m) 96%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 1%; 

peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 2%; oglje (drobci) 1%; zbite do mazave konsistence; oglje se 

nahaja v zgornjem delu plasti 

SE 5 - aluvialni nanos (1,7 - 1,85 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-6 cm) 50%; dolomitni lomljenci (10-35 cm) 20%; drobljive konsistence; 

peščenjakovi prodnički so močno prepereli; zaradi prisotnosti dolomitnih lomljencev 

domnevam, da je plast verjetno del nekdanje struge 

Opombe: SE 5 je v severnem profilu 20 cm višje kot v vzhodnem profilu (verjetno rahlo 

valovi). 
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Slika 7: Severni profil sonde 5 (foto: S. Porenta). 

 

 

Sonda 6 

Lega: Sonda leži na zahodnem robu gramoznega nasutja, na parceli 14/6. 

Mere: dolžina 2,1 m, širina 1,3 m, globina 2,4 m. 

V zahodnem profilu je bilo dokumentiranih 7 stratigrafskih enot: 

SE 1 - recentno gramozno nasutje (0 - 0,12 m) 

SE 2 - podorničje (0,12 - 0,30 m); temno rjav glinen melj 97%; peščenjakovi prodnički (1-3 

cm) 5%; oglje (do 1 cm) 1%; fragment srednjeveške keramike; drobljive konsistence 

SE 3 - aluvialni nanos (0,30 - 0,37 m); rjavkasto rumen meljast pesek 40%; peščenjakovi 

prodnički (1-4 cm) 60%; drobljive konsistence 

SE 4 - svetlo rumenkasto rjav glinen melj (0,37 - 0,46 m) 97%; peščenjakovi prodnički (1-2 

cm) 2%, oglje (do 1 cm) 1% 

PN0005, PN0006 
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SE 5 - temno rjava meljasta glina 93,5% (0,46 - 0,83 m); peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 

2%; oglje (drobci) 1%; zbite do drobljive konsistence; fragment prazgodovinske keramike; 

arheološki potencial 

SE 6 - rumenkasto rjava meljasta glina (0,83 - 2,23 m) 96%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 3%; 

peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 1%; oglje (drobci) 0,5%; zbite do mazave konsistence 

SE 7 - aluvialni nanos (2,23 - 2,40 m); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-3cm) 70%; drobljive konsistence 

 

 
Slika 8: Zahodni profil sonde 6 (foto: S. Porenta). 

 

 

Sonda 7 

Lega: Sonda leži na južnem delu gramoznega nasutja, na parceli 14/6. 

Mere: dolžina 3 m, širina 1,3 m, globina 2,45 m. 

V zahodnem profilu je bilo dokumentiranih 7 stratigrafskih enot: 

SE 1 - recentno gramozno nasutje (0 - 0,34 m) 

SE 2 - podorničje (0,34 - 0,54 m); temno rjav glinen melj 95%; peščenjakovi prodnički (1-3 

cm) 3%; oglje (do 1cm) 2%; drobljive konsistence 

PN0007 
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SE 3 - aluvialni nanos (0,54 - 0,59 m); rjavkasto rumen meljast pesek 50%; peščenjakovi 

prodnički (1-3cm) 50%; drobljive konsistence; zelo slabo prepoznavna plast 

SE 4 - temno rjava meljasta glina 93,5% (0,59 - 1 m); peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 4%; 

oglje (do 1 cm) 2%; lep (drobci) 0,5 %; lep (drobci) 0,5%; zbite konsistence; arheološki 

potencial 

SE 5 - rumenkasto rjava meljasta glina (1 - 2,15 m) 94%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 5%; 

peščenjakovi prodnički (1-2 cm) 1%; zbite do mazave konsistence 

SE 6 - temno rumenkasto rjava meljasta peščena glina (2,15 - 2,45 m) 77 %; Mn in Fe oksidi 

(do 1 cm) 3%; peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 20%; oglje (drobci) 0,5%; zbite do mazave 

konsistence 

SE 7 - aluvialni nanos (2,45 m in naprej); rjavkasto rumen meljast pesek 30%; peščenjakovi 

prodnički (1-3cm) 60%; drobljive konsistence 

Opombe: Na vzhodnem profilu sonde smo opazili vkop, ki je bil zapolnjen s premešanim 

materialom. Investitor je mnenja, da gre za geološko sondo, ki so jo izkopali pri preverjanju 

terena za gradnjo. 

 

 
Slika 9: Zahodni profil sonde 7 (foto: S. Porenta). 
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Sonda 8 

Lega: Sonda leži na severovzhodnem delu gramoznega nasutja, na parceli 14/6. 

Mere: dolžina 2,6 m, širina 1,3 m, globina 2,15 m. 

V južnem profilu so bile dokumentirane 3 stratigrafskih enot: 

SE 1 - recentno gramozno nasutje (0 - 0,55 m) 

SE 2 - temno rjava meljasta glina 93,5% (0,55 - 1,05 m); peščenjakovi prodnički (1-3 cm) 

5%; oglje (do 1 cm) 1%; lep (drobci) 0,5 %; zbite konsistence; arheološki potencial 

SE 3 - rumenkasto rjava meljasta glina (1,05 - 2,1 m) 95%; Mn in Fe oksidi (do 1 cm) 2%; 

peščenjakovi prodnički (1-4 cm) 3%; zbite do mazave konsistence 

Opombe: Pred nasutjem SE 1 so verjetno odstranili rušo, podorničje in verjetno tudi del SE 2. 

  

 
Slika 10: Južni profil sonde 8 (foto: S. Porenta). 

 

 

 



 
18 

 

NAJDBE 

 

Med arheološkim sondiranjem je bilo odkritih in shranjenih ter v primarno obdelavo 

vključenih 11 najdb (pobrane so bile vse odkrite najdbe, brez selekcije). 

Vse keramične najdbe so se ohranile v fragmentarni obliki, kremenov odbitek pa je 

nespremenjen. 

 

Najdbe so bile oprane, pregledane ter razdeljene glede na material: 

lončenina - 10 kosov (90,9%) 

kremen - 1 kos (9,1%) 

 

Glede časovne opredelitve najdb splošno velja, da je najlažje opredeljiva lončenina. 

Nedvomno je bilo mogoče opredeliti 11 najdb (100%), rezultati so prikazani v Tabelah 1 in 2 

ter Prilogi 2. 

 

SONDE 

SONDA SE lončenina kremen 

2 1 2 (A), PN0001   

2 2 1 (KŽG), PN0002   

2 2 1 (A), PN0003   
2 2 1 (SRV ali NV), PN0004   
5 3 4 (BD), PN0005 1 (PRAZ), PN0006 

6 5 1 (PRAZ), PN0007   

SKUPAJ 
10 1 

11 

 
Tabela 1: Evidentirane najdbe (PN) glede na kontekst, material in časovno opredelitev (Legenda: BD - bronasta 

doba, KŽG - kultura žarnih grobišč, PRAZ - prazgodovina, A- antika, SRV - srednji vek, NV - novi vek). 

 

 
Datacija 

Skupaj 
 

Srednji ali novi vek Srednji vek Antika KŽG Bronasta doba Prazgodovina 
Sonde 1 0 3 1 4 2 11 

procenti 9,1% 0% 27,3% 9,1% 36,3% 18,2% 100% 
 

Tabela 2: Procentualno razmerje evidentiranih najdb glede na časovno opredelitev (Legenda: KŽG - kultura 

žarnih grobišč). 
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Največ najdb pripada obdobju bronaste dobe (PN0005). Gre za majhne fragmente lončenine, 

od katerih se na enem vidi, da gre za fragment ustja. Fragmenti so podobni fragmentom 

najdenim na bližnjem najdišču pod cerkvenim hribom v Ivančni Gorici (Plestenjak 2009). 

Nedoločljivem obdobju prazgodovine pripada tudi kremenov odbitek (morda gre tudi za 

jedro), na katerem se vidijo sledovi odbijanja (PN0006). Obdobju kulture žarnih grobišč bi 

lahko pripadal del ostenja iz sonde 2 v SE 2 (PN0002). Obdobju prazgodovine pripada del 

ostenja posode z dvema linearnima vrezoma in morda vtisnjenim trikotnikom, ki je delno 

poškodovan (PN0007). Iz obdobja antike smo zabeležili 3 fragmente, od katerih dva pripadata 

isti posodi (sonda 2, SE 1) . Gre za namizno kuhinjsko keramiko s sivim premazom na 

notranji strani, na zunanji strani pa so sledovi ognja, torej uporabe v kuhinjske namene 

(PN0001). En kos je funkcionalno neopredeljiv (PN0003). Evidentirali smo tudi en odlomek 

ostenja, ki je težko opredeljiv. Okvirno je datiran v obdobje od srednjega do novega veka 

(PN0004). 
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INTERPRETACIJA REZULTATOV SONDIRANJ 

 

Na podlagi pridobljenih najdb in stratigrafske slike je mogoče dobiti vpogled v pretekle 

dogodke na obravnavanem območju. 

Pri najdbah gre predvsem za odlomke lončenine, ki je datirana v prazgodovino, antiko in 

srednji vek ter kremenov odbitek, ki ga okvirno datiramo v prazgodovino. Keramične najdbe 

so precej fragmentirane in zaobljenih oblik, kar bi lahko nakazovalo na sekundarno 

prestavitev najdb, kar je verjetno posledica delovanja vode iz bližnjih potokov, ki sta imela 

nekoč struge drugje kot danes. Nedvomni sledovi morebitnih poplav so rjavkasto rumeni 

meljasti peski s peščenjakovimi prodnički, ki se v tanjših pasovih nahajajo po vsem 

obravnavanem območju. Nekje so ti pasovi izraziti in se pojavijo večkrat, kar kaže na 

večkratno poplavljanje območja v preteklosti. V sondi 1 so bili kar trije takšni pasovi (SE 3, 5, 

8). Pogled na karte (glej sliki 2 in 11) in po pripovedovanju domačinov je nekoč skozi 

območje tekel Stiški potok, katerega struge ne moremo natančno določiti. Debelejše plasti, ki 

bi lahko predstavljale strugo potoka smo odkrili v sondi 1 (SE 10), sondi 3 (SE 9 in 10), sondi 

5 (SE 5), sondi 6 (SE 7) in sondi 7 (SE 7). Posebno zanimiva je sonda 5 in SE 5 v njej, saj 

vsebuje večje dolomitne lomljence, ki bi lahko predstavljali del prave stare struge potoka. 

Verjetno je imela voda vpliv tudi na druge plasti, vendar neposrednih znakov takega 

delovanja nismo zaznali. 

Arheološko najbolj zanimiva je temno rjava meljasta glina (S1 - SE 7, S2 - SE 4, S3 - SE 7, 

S4 - SE 5, S5 - SE 3, S6 - SE 5, S7 - SE 4, S8 - SE 2), ki se bolj ali manj izrazito kaže v vseh 

sondah. V teh plasteh smo dokumentirali drobce lepa, ki so bili sicer zelo majhni in verjetno 

ne izvirajo iz samega območja, ampak so bili sem prinešeni z vodo. Vsekakor pa nakazujejo 

na človeške aktivnosti v preteklosti v neposredni bližini. Glede na to, da se plast pojavlja v 

vseh sondah in je precej debela (povprečna debelina znaša 45 cm), vmes pa ne moremo 

določiti drugih plasti, domnevamo, da bližnje vode v tistem obdobju niso močno vplivale na 

oblikovanje tal na obravnavanem območju. V tej plasti so bili odkriti tudi odlomki 

prazgodovinske keramike in kremenov odbitek. V sondi 2 je bila odkrita tudi antična 

keramika, ki pripada namizni kuhinjski keramiki (SE 1). Prav tako so bili v sondi 2 v SE 2 

odkriti odlomki prazgodovinske, antične in srednjeveške ali morda keramike, kar nakazuje na 

to, da je plast premešana, morda z oranjem ali pa je tja prišla z vodnim delovanjem. Ta plast 

je prav tako arheološko zanimiva, saj verjetno predstavlja pokopano hodno površino. Plast je 

v opisih sond poimenovana podorničje in je v povprečju debela 20 cm. 



 
21 

 

Arheološko sterilna plast je rumenkasto rjava meljasta glina, ki vsebuje manganove in 

železove okside in je precej debela ter se vedno nahaja pod temno rjavo meljasto glino, ki 

vsebuje arheološki signal. Včasih se vmes pojavijo še peščeno prodnati ali meljasto glineni 

sedimenti, ki so verjetno posledica delovanja vode v obdobju, ki arheološko ni več zanimiva 

oziroma pred obdobjem prazgodovine. 

Zaradi odsotnosti najdb, ki bi bila posledica obdelovanja polj z gnojenjem (novoveška 

lončenina, gradbeni material, kosti, žeblji), domnevam, da je bil prostor v bližnji preteklosti v 

izrabi le kot travniška površina, saj je verjetno bližina vode in dokumentirano večkratno 

poplavljanje terena ovirala poljedelsko izrabo prostora. Seveda obstaja možnost, da je bilo 

območje uporabljeno tudi za njivske površine. 

 

 
Slika 11: Območje raziskav na ortoposnetku z vrisanimi plastnicami (TTN 5), označenimi vodotoki ter nakazano 

staro strugo Stiškega potoka (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?) 
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Slika 12: Območje raziskav na Franciscejskem katastru za Kranjsko iz let 1823 - 1869 (http://sigov3.sigov.si/cgi-

bin/htqlcgi/arhiv/enos_isk_kat.htm) 
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SKLEP 

 

Opravljena sondiranja na območju parcel 14/6, 8/3, 7/3, 6/3, 11/4,  k.o. Gorenja (glej prilogo 

1) nakazujejo izrazit arheološki potencial. Parcele ležijo znotraj območja enote kulturne 

dediščine, ki je varovano z varstvenim režimom za arheološko dediščino. Kljub temu, da s 

sondiranji niso bili odkriti neposredni ostanki človeške aktivnosti kot so bivalni objekti, 

gospodarski objekti, ognjišča, pa stratigrafija območja dopušča domnevo o pretekli človeški 

aktivnosti na obravnavanem območju ali v njegovi neposredni bližini. Odkrite in evidentirane 

najdbe pričajo o človekovi aktivnosti in prisotnosti (posredni ali neposredni) od prazgodovine 

do novega veka. Pri tem moramo upoštevati tudi močno delovanje vode na obravnavanem 

območju, ki je vplivalo na oblikovanje reliefa območja v preteklosti in je seveda tudi 

pomemben dejavnik poselitve in dejavnost ljudi. Prav tako je treba upoštevati že odkrita 

najdišča v neposredni bližini območja s časovno sorodnim gradivom. 

 

V Tabeli 3 so podane globine plasti glede na predvideni način izkopa (glej tudi Priloga 2). 

Debeline so podane za vsako sondo posebej, skupna debelina, povprečje debelin plasti v vseh 

sondah in skupno povprečje volumna plasti. Strojni način izkopa je predviden za odstranitev 

ruše. Kombiniran izkop se uporablja za izkop plasti, ki ne nosijo vidnih arheoloških 

informacij, vendar so zaradi lege nad arheološko plastjo za razumevanje razvoja plasti 

arheološko pomembne. Ročni izkop se uporablja za plasti, ki vsebujejo neposredne 

arheološke informacije. V danem primeru gre za plast tik pod rušo t.i. podorničje, ki vsebuje 

arheološke informacije iz obdobja prazgodovine, antike, srednjega ali novega veka in temno 

rjava meljasta glina (S1 - SE 7, S2 - SE 4, S3 - SE 7, S4 - SE 5, S5 - SE 3, S6 - SE 5, S7 - SE 

4, S8 - SE 2), ki vsebuje arheološke informacije iz obdobja prazgodovine (bronasta doba, 

KŽG). Obe plasti se nahajata na celem območju, ki je predvideno za izgradnjo objekta (glej 

Prilogo 3). Obstaja možnost vkopov v geološko osnovo, ki se lahko nahajajo do globine 0,3 

metra in jih pričakujemo na cca. 5% površine celotnega območja. 
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Debelina plasti (v metrih) 

 

SONDA 
strojno 

odstranljive 
plasti 

plasti z 
nizkim 

arheološkim 
potencialom 
(IV. razred) 

plasti z 
arheološkim 
potencialom 
(III. razred) 

 

1 0,2 0,55 0,84 
 

2 0,34 0,14 0,66 
 

3 0,15 0,36 0,62 
 

4 0,15 0,29 0,39 
 

5 0,13 0,09 0,43 
 

6 0,12 0,16 0,55 
 

7 0,34 0,05 0,61 
 

8 0,55 0 0,5 5% 
skupne 

površine 
do 0,3 m 
globine - 
vkopi (II. 
razred) 

Skupna povprečna debelina (v metrih) 0,2475 0,205 0,575 

m3 - na površini predvidenega posega 
(1463,93 m2) 

362,32 300,11 841,76 21,96 

 
Tabela 3: Globine plasti in način njihove odstranitve ter njihov povprečni volumen.  
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Slika 13: Fotografija najdbe PN0001 (Foto: D. Badovinac). 

 

 

 

 

 

Slika 14: Fotografija najdbe PN0002 (Foto: D. Badovinac). 

 

 



 

Slika 15: Fotografija najdbe PN0003 (Foto: D. Badovinac). 

 

 

 

Slika 16: Fotografija najdbe PN0004 (Foto: D. Badovinac). 

 

 

 

Slika 17: Fotografija najdbe PN0005 (Foto: D. Badovinac). 

 

 



 

 

Slika 18: Fotografija najdbe PN0006 (Foto: D. Badovinac). 

 

 

 

 

 

Slika 19: Fotografija najdbe PN0007 (Foto: D. Badovinac). 
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